
ادرستلفناستاننام نمایندهردیف

تهرانآقای خلیلی1
33114260

33114716 
15ضلع شرقی میدان امام خمینی پالک 

تهرانآقای طالبیان2
33955431-2 

33909537فکس
21الله زار جنوبی روبروی مسجد بزرگ الله زار کوچه اتحادیه پالک 

تهرانآقای کمال خاجی3

33938834

48 زیر همکف پالک 110خیابان الله زار جنوبی کوچه تئاتر دهقان پاساژ 33944902فکس 

تهرانآقای صمصامی4
44759200    

44759300فکس

بلوار کوهک (مترو)اتوبان کرج بعداز تقاطع آزادگان ورودی پارک چیتگر

2و1بین طلوع 

5
آقای  مرتضی 

میرزائی
5-88490521تهران

احمد آباد خیابان سوم درب پنجم سمت  –کهریزک  –جاده قدیم قم -انبار

راست

3واحد- 3ایرانشهرشمالی کوچه باجول زاده پالک-دفتر

دماوندآقای قیدی6
76322640 

76324859فکس
پرشین الکتریک- میدان فرامه بلوار جانبازان بلوارامام حسین شرقی

شادآبادآقای بیاتی7

66153219

66153349فکس 
بلوک دی –مجتمع تجاری پارسیان –روبه روی بانک سپه –بلوار مدائن 

کاالی برق گیرا-139پالک –

شهریاربرادران خاجی8

65405268

65404383 

65403765فکس

بعداز شهرک جعفریه-جاده مالرد-شهریار

کرجآقای تراب پور9

026-34471017

34471521فکس 
 جنب بانک 13متر به طرف دهقان ویال نبش میثم 200سه راه گوهردشت 

کاالی برق مرکزی کرج-ملی دهقان ویال

کرجآقای محمدی10

026-34526141

 34534387

فکس

روبرو پمپ بنزین  )خیابان شهید بهشتی جنب چلوکبابی حاج عباس اول 

(سادات 

قمآقای قلیچ خانی11
025-36704161 

36704162فکس

 فروشگاه دلند 5 متری مطهری نبش کوچه 24بیست متری شهید بهشتی 

فضل

قزوینآقای کاظمی12
028-33562005 

335572008فکس
فروشگاه دلند- ساختمان امین - خیابان شهید انصاری غربی 

کرمانشاهآقای امجدیان13
083-37236312

37238572

ضلع غربی میدان بازرگانی برق و صنعت حاج غالمعلی -میدان طالقانی

09189256165خانم حیدری-امجدیان وپسران

آملآقای جالل زاده14
011-44280817 

43085367فکس
36بلوار طالب آملی روبروی بانک ملت نبش دریای 

آملآقای رمضانی15
011-44265817-8

44269338فکس  
 روشنک افشان320خیابان نور بعد از ده متری دوم پالک 

بابلآقای رسول زاده16
011-32197060 -3223 32194700

فکس
خیابان طالقانی ایستگاه آمل روبروی پمپ بنزین جنب بانک مسکن

ابتدای خیابان آرا فروشگاه مازی نور (متل قو )سلمان شهر فکس54630276 54630519-011چالوسآقای عمو زاده17

 دی الکتریکی طبرستان18میدان ساعت ابتدای خیابان فکس33251199 33254744-01133262427ساریآقای دالوری18

  



3آزاد شهر خیابان مزار سمت شهرک رضوان 35730779-017آزادشهرآقای رجبلو19

دلند خیابان امام رضا کاالی برق عباسیان35892075-017گرگانآقای حجت عباسیان20

گرگانآقای مجید عباسیان21
017-35893980 

فکس 35893989
دلند خیابان امام رضا جنب مخابرات

دلند بلوار امام رضا جنب شعبه نفت35894759-017گرگانآقای مهدی عباسیان22

دلند بلوار امام رضا جنب شعبه نفت35892235-017گرگانآقای حمید عباسیان23

 خیابان امام خمینی جنوبی نبش گلشن شرقی فروشگاه دلند33224037-017گنبدآقای حسینی24

گرگانفروشگاه گرگان25
017-32536770 

فکس 32536771
خیابان نهارخوران کارواش روبروی شیرینی بلوط فروشگاه دلند

فاراد الکتریک- روبروی موسسه عسگریه-خیابان امام35836599-017گالیکشآقای خسروی26

رشتآقای ناظری27
013-33110009

فکس 33112649    

خیابان تختی روبروی کوچه بازدیدی کوچه رویال فروشگاه پخش سیم و 

33112649جدید-کابل آمل ودلند

اصفهانآقای کرمانی28
031-34451969 34466782  

فکس 34451670  
میدان قدس ابتدای خیابان الله کاالی برق نوین

32221092-031اصفهانآقای یراقی اصفهانی29
فروشگاه شب -خیابان فردوسی جنب بانک پاسارگاد ساختمان فردوسی

فروز

یزدآقای زارع30
    035-38239527

فکس 38221237 
 کاالی برق یزد15 بلوار شهید دشتی نبش کوچه شماره 

یزدآقای طوری31
035-36271820

فکس 36222330 

کاالی برق -کوچه مسجد روبروی راهنمایی رانندگی-خیابان شهید رجایی

پیروزی

33223834-066خرم آبادآقای دولتشاهی32
کاالی الکتریکی - آراسته9 و8خیابان انقالب روبروی بانک ملی بین کوچه 

دولتشاه

بروجردآقای سلیمانی33
066-42623599

فکس 42629017    
 الکترو نیرو145پالک-خیابان حافظ شمالی

سنندجآقای زند پور34
087-33622549

فکس 33626369 
خیابان حافظ الکتریکی هرمان

34236699-087بانهآقای احمدی35
خیابان شهید حسنی جنب پمپ بنزین، نرسیده به چهارراه باربری نویدی، 

الکتریکی بابوس

تبریزآقای مهدی زاده36
041-35555744

فکس 35565717 

 فروشگاه مهدی 235اول کوچه پارکینگ فردوسی پالک- خیابان فردوسی

زاده

مرندآقای خلیلی37
041-42233500

فکس 42221278  

الکتریکی  –اول خیابان طالقانی روبروی مخابرات قدیم پاساژ جعفری 

خلیلی



اردبیلآقای نوازی38
045-33355599

فکس 33336644  
خیابان جمهوری روبروی بانک تجارت

ارومیهآقای صفار39
044-32239317

فکس 32228331 
خیابان سرداران نبش بانک سامان

ایالمآقای پوراسماعیل40
08413332019-3360237

فکس 3336012 
کاالی برق و لوستر پوراسماعیل-خیابان انقالب نرسیده به میدان خیام

زنجانآقای اسکندری41
024-33326664

فکس 33326664-5 

 الکترو نوین 35خیابان امام کوچه باشگاه روبروی پاساژ کسری پالک 

صنعت آقای توفیقی

مشهدآقای علیزاده42
05138594772-38596516

فکس 38541618  
22و20  بین آخوند خراسانی

بیرجندآقای سورگی43
056-32223061

فکس 32223302   
 الکتریکی نور151پالک-خیابان حکیم نزاری-بیرجند

بجنوردآقای عزمی44
058-32252696

کارخانه 32313161 

روبروی کوچه سعدی - شهریور جنوبی17خیابان (خراسان شمالی)بجنورد 

323پالک

اهوازآقای ناصری فر45
061-32236466-8

فکس 32236468 
کاالی برق امیر171پالک-کوچه سعدی–خیابان طالقانی 

32244136-038شهرکردآقای لندی46
جنب بانک ملی فروشگاه برق  (ع)خیابان سعدی غربی میدان امام حسین

پاسارگاد

47
زاهدانآقای شهرکی

054-33412404

فکس 33415185 

کاالی -کاالی برق شهرکی-جنب مسکن و شهر سازی- خیابان دانشگاه

برق شهرکی

48
 زابل الکتریک20مطهری -خیابان مطهری5-32231134-054زابلآقای کاویانی

سمنانآقای شهرآبادی49
023-33484060

فکس 33484061    
66بلوار یونس نبی پالک –بلوار امیر کبیر 

دامغانآقای جالسیان50
023-35246396 

فکس 35230666
بازار بزرگ الکتریکی جالسیان

گرمسارآقای ثامنی51
023-34236220

فکس 34225664 
جنب سوپر مارکت مجید پناه-خیابان طالقانی

الکترو آریا-ابتدای خیابان شهید وفایی سمت راست-میدان امامزاده عبداهلل32214183-081مالیرآقای اسدی52

همدانآقای حسینی53
           081-32525005        

     081-32510939
 الکتریکی حسینی194خیابان بابا طاهر پالک 

 

شیرازآقای موثر54

07137366156

37393665

فکس 37393532 

خیابان قانی شمالی مقابل پاساژ جاوید کاالی برق مهدی



کرمانآقای عزیزیان55
034-32518249

فکس 32522348 

فروشگاه دلند - 8خیابان استقالل جنوبی نبش کوچه آیت اهلل صالحی 

الکتریک

کرمانتعاونی کرمان56
034-33325111 

    33321600
4 بهمن روبروی شرکت آب وفاضالب نبش کوچه مدرسه شهداء22 بلوار 


